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KULÜPLERARASI TENİS LİGİ TALİMATI 2019-2020 

1. KAPSAM: Kulüplerarası Tenis Ligi’nin düzenlenmesi, idari ve teknik 

konularda uygulanacak usul ve esaslar bu talimatta belirlenmiştir. Ligin 

oynanması sırasında olabilecek değişiklikler ve tamamlamalar dâhil her 

türlü̈ bilgi akışı KKTF ilan panosu veya web sayfası aracılığı ile yapılacaktır. 

2. DAYANAK: Bu Talimat Tenis Müsabaka Yönetmeliğinin 24. maddesi 

uyarınca çıkarılmıştır. 

3. KATEGORİLER VE YAŞ SINIRI: Kulüplerarası Tenis Ligi tek kategoride 

oynanacaktır. Kulüpler kadınlar ve erkeklerde 1. Devrede 2006, 2.devrede 

2007 yılından daha küçük sporcu listelerine yazamazlar. 

4. LİGİN OYNANIŞI: Tenis ligi erkeklerde ve kadınlarda takım listelerinde 

bulunan erkek ilk beş̧, kadınlarda ilk 3 sporcunun puanları toplamı alınarak, 

takım puanları belirlenir ve sıralama oluşturulur. 

 Takım sayısı yedi ve üzeri olması durumunda, iki grup(A-B), iki 

devreli deplasmanlı lig, iki devre sonunda A1-B2 ve B1-A2’nin 

oynayacağı yarı final maçı tek maç usulü ile grup birincilerin ev 

sahipliğinde, final maçı ise federasyon tesislerinde oynanacaktır. 

 

  Takım sayısı 6 ve daha az olması durumunda tek grup, iki devreli 

deplasmanlı lig, iki devre sonunda grup içindeki 1’nci ile 4’ncü, 2nci 

ile 3’ncün oynayacağı play-off usulü̈ ile maçlar 1 ve 2 numaraların ev 

sahipliğinde, final maçı ise federasyon tesislerinde oynanacaktır. 

 

5.MÜSABAKA YERLERİ VE SAATLARİ: Müsabakaların yer ve saatleri 

Federasyon tarafından belirlenir. 

6. MÜSABAKA TARİHLERİ VE ERTELEME: Kulüplerarası Tenis Ligi 

müsabakalarının tarihleri Federasyonca saptanır ve müsabakalara katılan 

kulüplere duyurulur.  
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 Hava koşullarının elverişsiz olması,  

 Maç tarihinden bir ay önceden federasyona bildirilmesi koşuluyla, 

kulübün en az iki oyuncusunun sınavlarının olması (belgeli şekilde 

ispatlamak zorunda), 

 Maç tarihinden bir ay önceden federasyona bildirilmesi koşuluyla, 

Üniversitelerin üniversite müsabakaları olması halinde federasyona 

yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.  

 Bu sebepler dışında herhangi bir sebeple erteleme yapılamaz. 

Ertelenen müsabakalar herhangi bir sebepten dolayı erteleme tüm 

takımlar değil iki takım veya daha fazla olması halinde bir sonraki 

hafta cumartesi veya Federasyonun belirleyeceği herhangi bir tarih 

de oynanmasına karar verilebilir. 

7. BAŞHAKEM: Müsabakaların başhakem, kule hakemi veya gözlemci 

hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından atanır. Başhakemler 

müsabakaların bitimini takip eden gün içinde karşılaşma sonuçlarını 

gösteren bir raporu Federasyona maille göndermekle yükümlüdür. Bu 

raporda, varsa yapılan itirazlar ile sportmenliğe aykırı davranışlar da 

gerekçeli olarak belirtilir. Oyuncuların tekler, çiftler ve karışık çiftler 

maçlarında aldığı puanlar büyükler kategorisi üzerinden rapora eklenir. Çift 

puanları klasman puanının %20 si alınarak eklenir. 

8. MÜSABAKALARIN ŞEKLİ: Kulüplerarası Tenis Ligi müsabakaları  

 3 tek erkekler,  

 2 çift erkekler,  

 2 tek kadınlar,  

 1 çift kadınlar,  

 1 karışık çiftler 

 Maçı olarak oynanır. Maçlar teklerde ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 

set üzerinden 2 set alan kazanır seklinde oynanır. Her takım tekler 

maçlarında (tek kadın veya tek erkek fark etmez) bir 16 yaş altı 

oyuncu oynatmak zorundadır. Çiftler ve Karışık çiftler maçları ilk 2 

sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar 
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puanlı seklinde oynanır. Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç 

Tie-break’i uygulanır. 

Müsabakalar erkeklerde tekler 3–2–1 ve çiftler 2–1 numaralı oyuncuların 

maçları ile kadınlarda tekler 2–1 ve çiftler maçı ve son olarak da karışık 

çiftler maçı sırasıyla oynanır. Ancak, mücbir sebeplerden ötürü başhakem 

maçların sıralamasında değişiklik yapabilir. Saha sayısı müsait ise, bütün 

maçlar aynı anda başlayabilir. 

1. ve 2. Çift takımlarını belirlerken oynayacak sporculara 1-4 arasında 

(genel listedeki sıra korunarak) numara verilir. Beraber oynayacak 

sporcuların sayılarının toplamı küçük olan 1. Sıraya diğeri 2. Sıraya yazılır. 

Puanların toplamının eşit olması durumunda hangi takımın 1. Sırada 

oynayacağına takım kaptanı karar verir. Tek maçların bitiminden sonra çift 

maçı oynanır. Son tek maçını oynayan sporcunun, çift maçını da 

oynayacak olması halinde her iki maç̧ arasında en az yarım saat dinlenme 

hakkı vardır. Bir oyuncu bir müsabakada en fazla 2 maç oynayabilir. 

Maçlar esnasında antrenörlük belgesine sahip ve federasyona yıllık 

güncellemesini yapan antrenörler ve/veya takım listesinden bir kişi sahada 

oyuncusunun yanına oturabilir. Ancak antrenör oyuncusuna taktik vermek 

vb. amaçla sadece oyun aralarında konuşabilir. Aksi davranış̧ içerisinde 

görülen kaptanın oyuncusuna, taktik vermeden ceza uygulaması yapılır. 

9. SAHALAR: Müsabakaların tümü, ayni satıh kaplamalı sahalarında 

oynanır. Müsabakaların tamamının aynı satıh kaplamalı sahalarda 

oynanamayacağı anlaşılırsa başhakem maçların başka satıhlı, açık veya 

kapalı, gerekirse ışık altında nizami sahalarda oynanmasına izin verebilir. 

10. TOPLAR: Müsabakaların topları Tenis Federasyonu tarafından temin 

edilir. Tek maçlar için yeni bir kutu, çift maçlar için ise başhakem açılmış 

toplarla maç oynanmasını uygun gördüğü takdirde mevcut toplarla oynanır. 

Müsabakaların uzaması durumunda ve Başhakemin gerekli görmesi 

halinde yeni kutu top açılacaktır. 
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11. KLASMAN: Kulüplerarası Tenis Ligine katılan sporcuların klasman 

sıralamasında büyükler ferdi klasman sıralaması esas alınır. 

Sporcuların klasman sıralamasında yer almaması veya geçerli sebeplerle 

turnuvalara katılmaması nedeniyle puanının bulunmaması hallerinde, 

klasman yeri ilgili kulüp tarafından belirlenir. 

12. TAKIM LİSTELERİ: Kulüpler arası Tenis Ligine katılan kulüpler, en geç̧ 

Federasyonun belirlediği son başvuru tarihinde 11. maddedeki esaslara 

uygun olarak düzenleyecekleri Takım Listelerini Federasyona tevdi ederler. 

Sıralama listeleri, Federasyonca onaylandıktan sonra uygulanır. Takım 

puanları belirlenirken kadınlarda ilk 3 erkeklerde ilk 5 oyuncunun toplam 

puanı takım puanını oluşturur.  

Kulüpler devre arasında açıklanacak KKTF klasman puanlarına ve 

yapılacak olan transferlere göre takım listeleri transfer sezonu bitiminden 

sonra tekrar KKTF’ye bildireceklerdir. 

13. MÜSABAKA LİSTELERİ: Takımlar her gün, ilan edilen maç saatinden 

yarım saat öncesine kadar, o günkü takım maçında oynayacak olan tekler 

oyuncu listelerini başhakeme imzalı 1 nüsha verirler. Çiftler listesi ise, çiftler 

maçları başlamadan 15 dakika önce Başhakeme verilir. 30 dakika kala 

listesini vermeyen takım müsabakadan hükmen mağlup sayılır. Listeler 

verildikten sonra değişiklik yapılamaz. Maç listesine yazılan sporcu 

başhakeme ispatı vücut yapmak zorundadır. Müsabaka listesine yazılmış 

sporcu ispatı vücut yapmazsa o takım kural hatası işlemiş olur ve tüm 

maçlarını hükmen yenik sayılır. Takımların sakatlık ya da başka sebeple 

oyuncu sayılarında azalma olması durumunda takım listesi verilirken, 2 

numaralı çiftlerin maçı boş bırakılır ve bu maç 6-0/6-0 kaybedilmiş sayılır. 

Aksi takdirde liste veren takım hükmen mağlup sayılır. 

14. KLASMAN VE YAŞ SINIRINA AYKIRI SPORCU OYNATMA: Sporcu 

klasman sıralamasına ve yaş sınırı kuralına aykırı olarak sporcu oynatıldığı 

yolundaki itirazların, maçın bitiminden sonra en geç bir saat içinde takım 

Kaptanları tarafından Başhakeme yazılı olarak yapılması gerekir. Bu süre 

içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.  
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Klasman esaslarına ve yaş sınırına aykırı olarak oyuncu oynatıldığı 

anlaşılan takımın o maçı rakibi lehine 6–0 ve 6–0 hükmen yenik sayılır. 

15.YABANCI OYUNCU: Takımlar listelerine istedikleri kadar yabancı 

oyuncu yazabilirler. Müsabaka günü kadınlarda bir oyuncu erkeklerde ise 

iki oyuncu oynatma hakları vardır. Takımlarda bulunacak sporcuların lisans 

işlemleri için muhtardan alınacak ikametgâh belgesi veya öğrenci belgesi 

Federasyona ibraz edilmelidir.  

16. EKSİK SPORCU İLE OYNAMA: Bir müsabaka esnasında, 

sporculardan birinin oyunu terk etme zorunda kalması halinde, oyunu terk 

eden sporcunun kazanmış olduğu set ve sayılar nazara alınır. 

Hakem tarafından oyundan atılan sporcunun almış olduğu set ve sayılar 

geçersizdir. Müsabakalara erkeklerde 3, kadınlarda 2 sporcudan aşağı 

kurulmuş bir takımla katılamaz. 

17. MÜSABAKALARA KATILMAMA: Kulüplerarası Tenis Ligine, özrü 

Federasyonca kabul edilmeyen nedenlerle, müsabakalara katılmayan veya 

katıldığı halde müsabakalardan çekilen takımlar hükmen yenik sayılır. İki 

defa hükmen yenik sayılan takım ligden ihraç edilir. Lig süresince sahaya 

çıkmayan Kulüp, Federasyona yarı asgari ücret ceza ödemek zorundadır. 

Ceza ödenmemesi durumunda bir sonraki yıl lige alınmaz. 

18. MÜSABAKA SONUÇLARI: Kazanılan müsabakaların toplamı, rakip 

takımdan en az bir fazla olması halinde kazanan takıma (2) puan, 

kaybeden takıma ise (1) bir puan verilir.  

19. PUANLARIN EŞİTLİĞİ (AVERAJ): Takımların puanlarının eşitliği 2 

takım arasında olması halinde: 

Kendi aralarındaki müsabakaların sonucuna bakılır.  

Takımların puanlarının eşitliği 3 veya daha fazla takım arasında olması 

halinde: 

a) Kazanılan ve kaybedilen maç sayısının farkına bakılır. Bu eşitse, 
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b) Kazanılan ve kaybedilen set sayısının farkına bakılır. Bu eşitse, 

c) Kazanılan ve kaybedilen oyun sayısının farkına bakılır. 

Bu suretle, maç, set veya oyun sayısı üstün olan takım, galip sayılır.  

Eşitliğin devamı durumunda, Toplam Takım puanı en düşük olan Takımdan 

başlayarak sıralama belirlenir. (Örn; Toplam Takım puanı 250 olan takım 

1.sıraya, 500 olan takım 2.sıraya, 750 olan takım 3.sıraya yazılır) 

20. YOLLUK: Federasyonca görevlendirilen kişilerin yevmiyeleri ile hakem 

ücretleri Federasyon bütçesinden karşılanır. 

21. MEVZUATI BİLİYOR SAYILMA: Kulüplerarası Tenis Ligine katılan 

kulüpler Tenis Müsabaka Yönetmeliği ile iş bu Talimat Hükümlerini biliyor 

sayılırlar.    

22. Talimattan kaynaklanan belirsizliklerde son karar Kuzey Kıbrıs Tenis 

Federasyonu yönetim kuruluna aittir.                                                                       
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EK BİLGİLER: 

 

1. KKTF Kulüpler arası Tenis Ligi için 5 Kasım saat 17.30’da KKTF 

Tesislerinde yapılacak olan Lig Kurallarının detaylı olarak 

anlatılacağı toplantıda Lige katılacak olan takımların hazır bulunması 

gerekmektedir. 

 

2. KKTF Kulüpler arası Tenis Ligi’ne katılacak olan kulüpler takım 

listelerini 12 Kasım 2019 Salı saat 17.30’a kadar mail yolu ile 

KKTF'ye ulaştıracaklar ve 19 Kasım 2019 Salı saat 17.30’da 

yapılacak olan toplantıda fikstür çekimi yapılacaktır. 

 

3. 2019-2020 olarak düzenlenecek KKTF Kulüpler arası Tenis Ligi’nin 

ilk devresi 1 Aralık 2019 Pazar günü başlayacaktır. 

 

4. Devre arasında ara transfer dönemi açılacaktır. 

 

 

5. 2019-2020 KKTF Kulüpler arası Tenis Ligi’nin ikinci devresi 

başlangıç tarihi lige katılacak takım sayısına göre belirlenecektir, 

 

6. KKTF Yönetim Kurulu, KKTF Kulüpler arası Tenis Ligi koordinatörü 

olarak As Başkan Sercan Erozan görevlendirilmiştir. 
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